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„NOWY SYSTEM WSPARCIA DLA 
PRODUCENTÓW BIOGAZU I BIOMETANU”

WARSZTATY 

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska 
poinformowała o zatwierdzeniu polskiego systemu 
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii .
W ramach programu wsparcia, którego wartość 
szacuje się na 40 mld złotych, producentom energii 
ze źródeł odnawialnych zostanie przyznana pomoc 
państwa za pośrednictwem aukcji konkurencyj-
nych, których większa liczba zostanie zorganizo-
wana do 30 czerwca 2021 r. Małe instalacje o mocy 
produkcyjnej do 500 kW będą mogły skorzystać
z taryf gwarantowanych, natomiast instalacje
o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzy-
mają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii 
elektrycznej. Zasady korzystania z nowego systemu 
wsparcia przez biogazownie będą wynikały
z ustawy o odnawialnych źródłach energii po 
nowelizacji, nad którą rozpoczynają się prace
w Sejmie.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu 
Biogazowego wspólnie z ekspertami z kancelarii 
prawnej BTK Legal oraz Operator Systemu Aukcji 
zapraszają Państwa do udziału w warsztatach, 
które będą poświęcone najnowszym zmianom
w systemie wsparcia dla producentów biogazu
i biometanu. W trakcie spotkania poza praktycz-
nymi aspektami związanymi z udziałem bioga-
zowni w systemie aukcyjnym oraz w systemie FiT
i  FiP zostanie omówiony również projekt 
nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu,
a także inne regulacje z zakresu prawa rolnego
i energetycznego mające wpływ na funkcjono-
wanie biogazowni. 

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 14 MARCA 2018 R.
w Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG (ul. Kasprzaka 25) w WARSZAWIE.



l nowe zasady kumulacji pomocy publicznej

l zmiany w zakresie funkcjonowania systemu 

aukcyjnego

l nowe instrumenty wsparcia FIT albo FIP

dla biogazowni

l system wsparcia wytwarzania biometanu

l wolumeny oraz ceny referencyjne dla 

poszczególnych instrumentów wsparcia

l zasady przyłączania do sieci oraz parametry 

techniczne biometanu

l certyfikacja na potrzeby handlu biometanem

l modele optymalizacyjne w zakresie 

funkcjonowania nowych oraz istniejących 
biogazowni rolniczych
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Michał Tarka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany
z największymi firmami prawniczymi w Polsce. 
Skutecznie reprezentował klientów krajowych
i międzynarodowych w interdyscyplinarnych 
procesach inwestycyjnych oraz nadzorował
i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe
z kraju i z zagranicy, gwarantując szybkość
i pewność działania. Związany z branżą OZE,
w której jest znany ze skuteczności w realizacjach 
inwestycji. W roku 2016 nominowany do nagrody 
Clean Energy Awards jako najlepszy doradca 
prawny branży OZE w Polsce.

Marcin Trupkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W Kancelarii Prawnej BTK-Legal zajmuje się 
kompleksową obsługą prawną projektów OZE. 
Dwukrotny laureat I miejsca w ogólnopolskim 
konkursie prawniczym „Prawo z Energią”; laureat 
konkursów organizowanych przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa oraz Polski Komitet Energii 
Elektrycznej; alumn Projektu Akademia Energii 
organizowanego przez Fundację im. L. Pagi na GPW 
w Warszawie. Członek Zespołu ekspertów pod-
komisji stałej ds. finansów samorządowych
w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. 
Współpracownik Biura Analiz Sejmowych.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest największą organizacją zrzeszającą 
firmy związane z biogazem i biometanem, która od ponad 5 lat skutecznie działa na rzecz rozwoju branży 
biogazowej w Polsce. 

400 zł
20% rabat dla członków UPEBI
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